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ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Χαρακτηρισµός ως διατηρητέου του κτιρίου επί των οδών Νίκης αρ. 29 και Ναυάρχου
Νικοδήµου στο Ο.Τ. 60032 του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας “ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
και έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης αποκατάστασης και προσθήκης καθ’ ύψος, µε τον
καθορισµό ειδικών όρων, περιορισµών δόµησης και χρήσης ως ”Ξενοδοχείο”».

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε ο κ. Ρωµοσιός Αλεξ. εκπρόσωπος της
ιδιοκτήτριας εταιρείας ERETBO.
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 15/4/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων και άκουσε τον
παρευρισκόµενο, γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3.α & 3.γ, του Ν.4067/2012, για
τον χαρακτηρισµό ως διατηρητέου του κτιρίου επί των οδών Νίκης αρ. 29 και Ναυάρχου
Νικοδήµου, στο Ο.Τ. 60032 του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας “ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε.
και τον καθορισµό ειδικών όρων, περιορισµών δόµησης και χρήσης ως ”Ξενοδοχείο” µε το
εξής περιεχόµενο:
Α. 1.Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο επί των οδών Νίκης αρ. 29 και Ναυάρχου
Νικοδήµου, στο Ο.Τ. 60032 του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας “ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε
όπως φαίνεται σηµειωµένο στο τοπογραφικό διάγραµµα σε κλ. 1/200 που συνοδεύει την
έκθεση αυτή.
2.Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίριο, όχι όµως και τα πάσης φύσεως καθ’ ύψος
ή κατ’ επέκταση υπάρχοντα προσκτίσµατα ή µεταγενέστερες επεµβάσεις που αλλοιώνουν τo
αρχικό κτίριο. Ο καθορισµός των προσκτισµάτων ή µεταγενέστερων επεµβάσεων που
αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ).
3.Στο χαρακτηριζόµενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή
καταστροφή των επί µέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσµητικών στοιχείων

του, πλην των προσκτισµάτων ή των στοιχείων για τα οποία το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής
(Σ.Α.) έχει γνωµοδοτήσει για την αφαίρεσή τους.
4.Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα
οργανισµού, καθώς και επεµβάσεις για λόγους λειτουργικούς του διατηρητέου κτιρίου,
εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του και δεν θίγονται τα διατηρητέα
στοιχεία του.
5.∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφηµίσεων στο διατηρητέο
κτίριο. Επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση επιγραφών µικρών διαστάσεων που πληροφορούν
για τη χρήση των χώρων του κτιρίου.
6.Για οποιαδήποτε επέµβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου, όπως
και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής
(Σ.Α.).
Β. Στο ως άνω διατηρητέο κτίριο καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3.γ, του Ν.4067/2012 και επιτρέπονται τα
εξής:
•

Η αποκατάσταση και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών και µορφολογικών στοιχείων των
όψεών του.

•

Η καθαίρεση της απόληξης του κλιµακοστασίου και του πλυσταριού στο δώµα.

•

Η προσθήκη τριών νέων ορόφων (σύγχρονης µεταλλικής κατασκευής) σε υποχώρηση
από την Ο.Γ (υπάρχον περίγραµµα του κτηρίου) και σύµφωνα µε το ορισµένο ιδεατό
στερεό. Η εξωτερική επικάλυψη των νέων ορόφων είναι ταµπλαδωτά ανοιχτόχρωµα
ξύλα σε φυσική απόχρωση (για τον διαχωρισµό νέας κατασκευής από την υφιστάµενη).

•

Ο φέρων οργανισµός της προσθήκης κατασκευάζεται από µεταλλικά υποστυλώµατα και
µεταλλικές δοκούς.

•

Η ∆ηµιουργία νέου υπόγειου χώρου για την υποστήριξη της χρήσης του ξενοδοχείου
συνολικού εµβαδού 110 τ.µ. (που στεγάζει την κουζίνα, χώρους Η/Μ, χώρους
αποδυτηρίων και φύλαξης αποσκευών).

•

∆ηµιουργία επικλινούς 2ριχτης στέγης από οπλισµένο σκυρόδεµα µε σύµµικτη σύνδεση
µε τα υπόλοιπα φέροντα µεταλλικά στοιχεία, στη γωνία του κτηρίου στον 5ο και 6ο όροφο

•

Τα παράθυρα στους ορόφους διατηρούνται ως προς το πλάτος και την συµµετρία αλλά
αλλάζουν ως προς το ύψος. Τα εξωτερικά κουφώµατα θα είναι αλουµίνιου µε
ηλεκτροστατική βαφή και θερµοδιακοπή.

•

Στο ισόγειο ενοποιούνται τα ανοίγµατα και δηµιουργούνται δύο ηµιυπαίθριοι χώροι για
τις δύο εισόδους. Στο ισόγειο επίσης δηµιουργείται µια επιπλέον είσοδος ΑΜΕΑ κοντά
στην εξωτερική γωνία του κτιρίου, υποβιβάζοντας την ποδιά υπάρχοντος παραθύρου.

•

Επιτρέπεται η χρήση του κτιρίου ως “Ξενοδοχείο” (BOUTIQUE- ξενοδοχειακή µονάδα
τεσσάρων αστέρων )».

Με την επιφύλαξη του µέλους Μ. Κατσαρού όσον αφορά µόνο ως προς την επίλυση
της αρχιτεκτονικής µορφής της προσθήκης καθ’ ύψος.
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